
TERMO DE REFERÊNCIA

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

Secretaria de Cultura e Turismo

1.1. Secretaria Municipal de Cultura é Turismo.

2.1. Contratação de empresa para auxiliar na organização e realização da 2º Festa do Pequi, no
distrito de Camisão do município de Aquidauana/MS.

Descrição
Unidade de
medida Quant.

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO PALCO MÉDIO COM
COBERTURA - em Box truss de alumínio, formato de duas águas;
piso em estrutura metálica com compensado de 20mm, com forração
tipo carpete 3mm; house mix para mesa de PA; Altura mínima de 1,20
metros. Escada e Rampa de acesso. Medida: 12x8m = 96m? - com
montagem e desmontagem

und ol

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO SISTEMA DE
SONORIZAÇÃO — Médio Porte — Sistema de PA estéreo de 04 vias
em Fly composto de 06 caixas de alta de 4000w cada e 06 Caixas de
Sub de 1700w cada com sistema de amplificação, 01 Mixer de até 32
canais (analógico ou digital), 06 monitores de 400w cada com sistema
de amplificação, 01 amplificador para guitarra 120w, 01 amplificador
para contra-baixo 160w, 01 amplificador para teclado 120w, 12
microfones com fio e pedestais, 02 microfones sem fio UHF, 01 kit de
microfone para Bateria com 09 microfones específicos, um DVD
player e 01 sistema de A/C completo - com montagem e
desmontagem.

und ol

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO PARA PALCO - contendo: Grid com as medidas
8x6x5 metros com 02 linhas; 20 mooving beam 07r ou similar; 20
canhões de Led 3 W; Iluminação para rosto em luz branca; 4 mini-
brut; Máquina de fumaça, 4 elipso; 8 atômic 3000w; Mesa de
iluminação; | operador.

und ol

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO BANHEIRO QUÍMICO
INDIVIDUAL por 03 dias — portátil, com montagem, manutenção
diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto
translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo
x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico,
fechamento com identificação de ocupado, para uso do público
feminino e masculino - com montagem, manutenção e desmontagem.

und 10

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO BANHEIRO QUÍMICO
INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS por 03 dias — portátil, com montagem e desmontagem,

und
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polietileno ou material similar, com teto translúcido, composto de
caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com identificação
de ocupado, para uso do público feminino e masculino, com
montagem e desmontagem.

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO TENDA PIRAMIDAL 5X5 por 03
dias - sem fechamento lateral, tamanho 5X5m com coberturas em lona
branca, estilo piramidal, com base em estrutura metálica constituída e und 05
composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água.
Altura de 3,50m em seus pés de sustentação lateral. Com montagem e
desmontagem.

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO TENDA PIRAMIDAL 5X5 por 03
dias - com fechamento lateral, tamanho 5X5m com coberturas em lona
branca, estilo piramidal, com base em estrutura metálica constituída e und ol
composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água.
Altura de 3,50m em seus pés de sustentação lateral. Com piso. Com
montagem e desmontagem.

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO PIRAMIDAL 10X10M por 03 dias
— sem fechamento lateral; tamanho 10x10m com cobertura em lona branca,
estilo piramidal; com base em estrutura metálica constituída e composta de und 03
calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água; montagem e
desmontagem

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO DE CAMARIM - 12m?, com sofá
de 02 lugares, penteadeira com espelho, cadeira, geladeira, piso carpetado, Dia 03
com montagem e desmontagem.

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO GRADE DE DELINEAÇÃO-em estrutura tubular com 1,20 m altura e 2,20 m de comprimento, com M 150
encaixes tipo "macho-fêmea" - com montagem e desmontagem.

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO PÓRTICO DE ENTRADA -
Montado em grid, com 06m de largura por 3,5m de altura, com local
para montagem na parte superior de um banner com ilhós de 06m de und ol
largura por 1m altura, e local para montagem nas laterais de dois
banners com ilhós de 1m de largura por 2,5m de altura

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO IMPRESSÃO DE LONA —

testeira para palco, com armação em ferro, com 08m de largura por serv ol
1,20m de altura.

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO IMPRESSÃO DE LONA —

pórtico de entrada, 01 banner com ilhós de 06m de largura por Im
altura e 02 banner com ilhós para montagem nas laterais de Im de io á
largura por 2,5m de altura.

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO decoração incluindo
montagem e desmontagem: com malhas tensionadas no palco, grades SO 01
de delineação, camarins, tendas e outras estruturas metálicas que se
fizeram necessário decoração;
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PROVIDENCIAR PARA O EVENTO segurançase brigadistas para
atender os três dias de evento (mínimo de 19 seguranças e 07
brigadistas no dia 14/01 das 18h à Olh do dia seguinte, 19 seguranças
e 07 brigadistas para o dia 15/01 das 12h às Olh do dia seguinte e 20
seguranças e 07 brigadistas para o dia 16/01 das 12h às 00h). Nes ol
* Este serviço poderá ser terceirizado na forma da Lei 123/06, desde |

que feito com empresa devidamente cadastrada na polícia federal e/ou
no corpo de bombeiros, dependendo do caso. De qualquer forma a
comprovação de regularidade dos seguranças e dos brigadistas que
forem atuar deverão estar anexados na Nota Fiscal.

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO SHOW PIROTÉCNICO - 2
minutos — com fornecimento de fogos de artifícios contendo no
mínimo: 1 - TORTA DE 100 TUBOS DE 30 MM - WAVE AND
PEONY COLORS; 1 - PEÇA DE TORTA DE 25 TUBOS DE 30
MM - SILVER THOUSAND; 1 - TORTA DE 50 TUBOS DE 30 MM
- ASSORTED COLORS; 1 - TORTA DE 30 TUBOS DE 20 MM -
DRAGON E' GGS; 1 - TORTA DE 25 TUBOS DE 30 MM - und ol
GOLDEN STREAM WITH BLUE BOUQUET,;1 - TORTA DE 36
TUBOS DE 45 MM - PEONY WAVE COLORS WITH
CRACKLING; 25 UNIDADES - BOMBA DE 63 MM - CORES E
EFEITOS SORTIDOS; INCLUINDO MÃO DE OBRA,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS PARA
EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

PROVIDENCIAR - LANCHES TIPO X-SALADA,do dia, entregue
ainda quente em embalagem térmica, feito no pão de hambúrguer,
contendo no mínimo: 70 g de hambúrguer bovino, 02 fatias de
presunto, 02 fatias de mussarela, alface, tomate e maionese. Incluindo: und 180
01 refrigerante em lata 350ml gelado (coca-cola, guaraná antarctica
e/ou fanta), guardanapos, 01 sachê de mostarda e 01 cat chup. para
atender equipe;

PROVIDENCIAR MARMITEX - entregue ainda quente, com no
mínimo 850 gramas - embalagens de alumínio/aluminizada ou
térmica, alimentos preparados no dia e armazenados ainda quentes,
contendo no mínimo: arroz, macarrão, feijão, farofa, 200 g de carne
com baixo teor de gordura, em bife ou pedaços (divido em 100 g
carne bovina e 100 g carne avícola) e salada em recipiente separado
(alface e tomate ou semelhante), incluindo uma bebida gelada em lata
350ml (refrigerante, agua ou suco)

und 120

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO ALIMENTAÇÃO E
BEBIDAS PARA CAMARIM “T”para atender os 03 dias - 07 centos
de salgados assados (variados), 60 sanduiches (pão branco, 2 fatias de
presunto, 2 fatias de mussarela, alface e tomate), 09 pizzas (sabores
variados), 04 cestas de frutas frescas e maduras (banana, manga,
goiaba, mamão, laranja, morango, uva, melancia, melão, etc), 72
refrigerantes lata 350ml (coca-cola normal, guaraná antarctica e/ou
fanta), 36 garrafas de água mineral c/ gás 500 ml, 72 garrafas de água

serv. 01
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mineral s/ gás 500ml, 36 isotônico (sabores variados) 500ml, 48 latas
de energético 473ml, 12 litros de suco (sabores laranja, acerola, caju,
uva, morango, abacaxi, etc), 03 garrafas térmicas de café (em açúcar),
adoçante a base de estevia, açúcar em açucareiro, 100 pratos
descartáveis, 100 talheres descartáveis (garfo normal, faca normal e
colher de sobremesa), guardanapos (150 unidades) e copos
descartáveis (200 unidades 180ml). (OBS: os salgados e as pizzas
devem ser entregues ainda quentes).

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO ALIMENTAÇÃO E
BEBIDAS PARA CAMARIM “II”- para atender os 03 dias — 04
centos de salgados assados (variados entregues ainda quente), 18 serv. ol
refrigerantes de 02 litros (coca cola, guaraná antarctica e fanta), 72
garrafas de água s/ gás 5S00ml.

PROVIDENCIAR PARA O EVENTO JOGOS DE MESA - de
plástico cor branca, 70X70X70cm, com 04 cadeiras plásticas, und. 100
incluindo a entrega e a retirada, durante os 03 dias do evento.

3.1. Os itens solicitados serão atendidos integralmente pelo fornecedor nos dias 14 das 18h à Olh da
manhã, no dia 15 das 12h à Olh da manhã e no dia 16 de janeiro das 12h às 00h (sexta, sábado e
domingo), no distrito de Camisão, dentro do perímetro urbano no município de Aquidauana/MS, na MS
450 entre a Rua I e a Rua M. Após a solicitação efetuada pela Secretaria a qual emitirá a devida
autorização de fornecimento podendo ser entregue pessoalmente ou enviada ao e-mail informado na
proposta, onde o prazo para entrega começará a contar no primeiro dia útil após o envio do e-mail.

o

4.1. Somente serão aceitos os itens entregues/prestados de acordo com o solicitado, especialmente
quanto a descrição, quantidade e preço.

5.1. Os itens serão recebidos/acompanhados no local de entrega/prestação por dois servidores públicos
municipais os quais após conferência, atestarão o recebimento diretamente na Nota Fiscal.
5.2. É de inteira responsabilidade do fornecedor providenciar direta ou indiretamente os itens descritos
e que forem solicitados bem como garantir a perfeita apresentação dos mesmos. Não serão aceitos pelo
município itens entregues fora de conformidade com o quantitativo e especificações solicitadas.

6.1 O pagamento será de acordo com o(s) item(ns) atendido(s) e aceito(s), sendo feito em uma parcela
única, mediante apresentação da Nota Fiscal/fatura, em conformidade com a legislação vigente, ou seja,
mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica, acompanhada dos seguintes documentos:

6.1.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social — CND (INSS),
mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
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6.1.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva
com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão competente, da localidade de
domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei;
6.1.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos, ou
Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo órgão competente, da
localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei;
6.1.4 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
6.1.5 A comprovação da Regularidade Trabalhista consistirá na apresentação de prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de negativa,
emitida pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho.

A

Órgão 10 — Fundo Municipal de Cultura
Unidade: 01 — Fundo Municipal de Cultura
Funcional: 13.392.0222.2.071 — Manutenção e Operacionalização do Desenvolvimento Cultural
Dotação: 3.3.90.39 — Outros Serviços de Terceiros—Pessoa Jurídica
Fontes: 1.0000 — Recurso Próprio.

Os itens deverão ser entregues/executados integralmente de maneira que atenda às necessidades de
auxílio na organização e realização do evento, nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2022, no distrito de
Camisão no município de Aquidauana/MS. Na sexta (14/01) das 18h às Olhs, sábado (15/01) das 12h à
Olh e domingo (16/01) das 12h às 00h.
A licitante obriga-se a fornecer/executar o item contratado integralmente para auxiliar na organização e
realização do evento e providenciar direta e indiretamente os itens descritos e a prestação dos mesmos.
Não serão aceitos itens prestados/entregues fora da conformidade e especificações.

A carta convite terá vigência de 06 (seis) meses, contados da data da Assinatura do contrato.

10.1. Fica inicialmente previsto como fiscal o Sr. Isac Luiz Gomes, matrícula n. 17.937 — CPF:
710.110.641-20.

11.1 Os itens deverão estar de acordo com o solicitado dentro do prazo suficiente para a organização e
realização do evento.
11.2. A vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento de forma que não prejudique a
realização do evento nos dias previstos.
11.3. Os itens deverão ser prestados pela vencedora de forma integral nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de
2022, conforme necessidade dessa Secretaria no evento 2º Festa do Pequi.
11.4. Os itens deverão ser prestados, dos quais será emitida a devida nota fiscal, ANEXADAS ÀS
RESPECTIVAS AF, dela devendo constar o número da carta convite e do Contrato firmado ou |
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empenho,e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento, o valor unitário, valor total e
quantidade, além das demais exigências legais.
11.5. Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei nº. 8.078 de 11/09/90 — Código de Defesa do Consumidor.
11.6 Todas as despesas relativas à execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por conta
exclusiva do fornecedor.
11.7. São de total responsabilidade do fornecedor todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS,

encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes.
11.8 Os itens deverão ser atendidos conforme endereço informado pelo requisitante.

10.1 Emitir autorização de compra.
10.2 Aplicar as penalidades cabíveis, nas situações previstas.
10.3 Rejeitar o item entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada.
10.4 Efetuar o pagamento dentro das condições estabelecidas.

11.1. A Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, fica isenta
de responsabilidade de qualquer eventualidade que venha acontecer durante a realização do evento no
que se referir aos itens que forem contratados.
11.2. O Gerenciamento do objeto será feito pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, sendo de
responsabilidade da contratada os itens que forem de sua competência.
11.3. Dos procedimentos de gerenciamento: O gerenciamento especialmente no que se refere a
acompanhamento da execução do objeto envio de notificações, publicações, encaminhamentos interinos,
pedidos de esclarecimento, inicio de trâmites para sanção e reconhecimento do objeto será feito pela
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

121 DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO - Se a CONTRATADA não satisfazer os
compromissos assumidos poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
12.1.2. Advertência, sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais
tenham concorrido, e desde que ao caso não se aplique as demais penalidades.
12.1.3. Multa de 10% - sobre o valor do contrato ou equivalente, pelo descumprimento de disposição do
Termo de Referência, cláusula contratual ou norma de legislação pertinente ou desrespeitado os prazos
estipulados pelo município referente a etapa de referência;
12.1.4 Multa de 20% - sobre o valor total atualizado do contrato ou equivalente, nos casos de inexecução
parcial ou total, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado.
12.1.5. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o
MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS conforme a seguinte gradação:

a. nos casos definidos no subitem 11.3 acima: por 1 (um) ano;
b. nos casos definidos no subitem 11.4 acima: por 2 (dois) anos.

12.1.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a

A :
U
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Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.
12.1.7. O percentual total da multa será acrescido de 5% no caso de reincidência, não podendo
ultrapassar a 30% do valor atualizado do Contrato ou equivalente, sem prejuízo da cobrança de perdas e
danos de qualquer valor, que venham a ser causada ao erário público, e/ou rescisão. PARÁGRAFO
ÚNICO — Se por culpa da CONTRATADA, houver rescisão do contrato, ser-lhe-á imposta uma multa
de 20% (vinte por cento) sobre o valor global contratado.

Aquidauana/MS, 23 de novembro de 2021

PP AX
CPF: 710.110.641-20
RG: 1203395 SSP/MS

Secretário Municipal de Cultura e Turismo Ísac Luiz Gomes
e de Setor do
e Arte Pantaneira

reto Nº 375/2020Youssef Saliba
Secretário Municipal de

Cultura e Turismo
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ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 2º
FESTA DO PEQUI, NO DISTRITO DE CAMISÃO NO MUNICIPIO DE AQUIDAUANA/MS.

Itens| Discriminação dos produtos Unid. Quant. | Valor Unit. Valor Total

1 AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO UN 1,00 119.260,00 119.260,00
DA 2º FESTA DO PEQUI, NO DISTRITO DE
CAMISÃO NO MUNICÍPIO DE
AQUIDAUANA/MS, PROVIDENCIANDO OS
ITENS PREVISTOS NO TERMO DE
REFERÊNCIA.

Total da Coleta: 119.260,00

Valor Total estimado da aquisição: 119.260,00 (cento e dezenove mil duzentos e sessenta reais).

Justificativa : O REFERIDO OBJETO IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO
E REALIZAÇÃO DA 2º FESTA DO PEQUI NO DISTRITO DE CAMISÃO NO MUNICIPIO DE AQUIDAUANA,
REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA.

Prazo de entrega: Em até 24Horas após a emissão da A.F

Condições de Pagamento: Em até 30 dias após a emissão da N.F

Local de entrega: 14,15 e 16 de Janeiro de 2022, no Distrito de Camisão no Município de Aquidauana/MS,
Conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Unidade Fiscalizadora: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Aquidauana(MS), 25 de Novembro de 2021

Youssef Saliba
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

11


